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abstract: Dimitrie Ghika High School, from Bacău county, cel‑
ebrated at the beginning of the school year 2010–2011, its 57 th
anniversary. It was established in 1953, one year after the official
declaration of Comanesti, as town.
From the late 18th century, the town was in the domain of the
Ghika Family of boyars, who remained an important presence in
the area until the middle of the 20th century. Ghika Palace, the
park in front of it, the railway station, are a few testimonies of
their presence in the area. In the honor of the most representa‑
tive member of the family, Dimitrie Ghika, remarked himself in
studies of zoology, botany and geology, geography and topography,
crossing today’s Ethiopia, Djibouti and Somalia, where he made
notable geographical explorations and natural history discoveries,
the high school carries his name since 2004.
The school mission is to offer good instruction and education at
high quality standards, according to national and European cir‑
cumstances, boosting career development, enhancing the quality
of life and economical prosperity.
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CoLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE GHIKA” comănești din județul Bacău a împli‑
nit la începutul anului școlar 2010 – 2011, 57 de ani de existență, luând
ființă în anul 1953, la un an după declararea localității drept oraș.
Începând cu sfârșitul secolului al XVIII‑lea, orașul a fost domeniul
familiei de boieri Ghika, care și‑au menținut prezența în zonă până la
jumătatea secolului al XX‑lea. Palatul Ghika, parcul din fața muzeului
și gara sunt câteva dintre mărturiile lăsate în urmă de familia Ghika. În
1 Prof., director al Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika” – Comănești, membru asociat al
Diviziei de Istoria Științei a CRIFST al Academiei Române.
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cinstea celui mai reprezentativ membru al familiei, Dimitrie Ghika, faimos
om de știință, cunoscut pentru studiile sale de zoologie, botanică, geolo‑
gie, geografie și topografie, fruntaș al cinegeticii românești din acea vreme,
cunoscut explorator, școala îi poartă numele începând cu anul 2004.
de la înființare și până în prezent scopul său a fost și este educarea și
instruirea tinerelor generații. Liceul cuprinde populația școlară din orașul
Comănești și din zonele învecinate. Este o unitate de învățământ foarte
puternică, atât prin numărul celor care o frecventează, cât și prin diver‑
sitatea de profiluri. În anul școlar 2010–2011 în școală s‑au pregătit 1.700
de elevi, într‑un număr de 57 de clase sub îndrumarea unui corp profeso‑
ral în număr de 104 cadre didactice. Menționăm că din numărul total de
elevi aproximativ 56% sunt școlarizați în învățământul tehnologic și 44%
în învățământul teoretic.
Baza materială este formată dintr‑un nunăr de 25 săli de clasă, 3 labora‑
toare, 3 ateliere de mecanică, 3 ateliere de tâmplărie, 2 ateliere de croitorie,
sală de mașini pentru prelucrarea lemnului, un cabinet medical în care
funcționează 1 medic și 2 asistente medicale, un cabinet psihopedagogic și
o bibliotecă cu aprox. 30.000 de volume.
Misiunea școlii noastre este afirmarea Colegiului Tehnic „Dimi‑
trie Ghika“ ca nucleu cultural – educativ pentru bazinul superior al Văii
Trotușului. Scopul principal este să oferim o bună educație și instruire la un
înalt standard de calitate într‑un context național și european, sprijinind
în același timp dezvoltarea carierei, sporirea calitații vieții și prosperita‑
tea economică.
Calitate, performanță, promovarea valorilor europene, egalitatea
șanselor pentru toți participanții în proces și deschiderea spre învățarea
pe tot parcursul vieții constituie premisele ca fiecare elev să învețe efectiv
și să capete calificările, valorile, aptitudinile și priceperile tehnologice de
care are nevoie pentru a avea succes într‑o lume în permanentă schimbare.
Dorim să facilitam accesul (prin oferta educațională) pentru toți ele‑
vii din zonă, inclusiv a grupurilor defavorizate (etnie rromă) la instruire,
educație și formare punând accent pe creșterea calității și eficientizarea
actului educațional.
Activitatea Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika“ este pe deplin recunos‑
cută în comunitate pentru diversitatea acțiunilor într‑un mediu educativ
– instructiv și disciplinar competitiv.
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În cei 58 de ani de existență, Grupul Școlar Comănești a constituit un
autentic focar de știință și de cultură. Au absolvit diferite forme de pregă‑
tire aproape 16.000 de tineri, care și‑au dovedit competența în cele mai
variate domenii.
Strategia principală a școlii noastre este pregătirea școlară și profesio‑
nală a elevilor din zonă, atât pe filiera teoretică, cât și pe cea tehnologică,
oferind variate posibilități de școlarizare:
•• Liceul teoretic cu clasele IX – XII – învățământ de zi, oferă specializă‑
rile: matematică‑informatică, filologie, științele naturii, științe sociale.
•• Liceu tehnologic cu clasele IX – XII (XIII/XIV) – învățământ de zi, seral
și cu frecvență redusă, are specializările: resurse naturale și protecția
mediului (prelucrarea lemnului, silvicultura, protecția mediului), teh‑
nic (mecanică, mecatronică, operator tehnică de calcul), servicii /
economic, industrie textilă și pielărie.
Datorită faptului că principala resursă a zonei o constituie lemnul, preo‑
cupările de bază din această zonă sunt cele legate de prelucrarea lemnului,
conservarea și regenerarea fondului forestier și îndepărtarea reziduurilor
poluante, rezultate în urma proceselor industriale de prelucrare a lemnu‑
lui și a altor activități industriale și promovarea turistică a zonei. În planul
de dezvoltare a școlii se urmărește extinderea școlarizării în domeniul sil‑
viculturii (pentru asigurarea personalului necesar reîmprospătării fondului
forestier), prelucrării lemnului precum și lărgirea ariei de pregătire prin
servicii de turism și alimentație publică, întrucât există un real potențial
turistic în zonă insuficient dezvoltat.
În paralel cu activitățile academice, elevii școlii sunt implicați în
activități social – educative precum: voluntariatul în ameliorarea vieții
copiilor cu nevoi speciale și a celor defavorizați social și familial, tehnici
de comunicare, aplanarea de conflicte, educarea în spiritul toleranței și
solidarității umane, educație pentru sănătate, educație pentru coeziune
socială, educație în spiritul păstrării tradițiilor și a valorilor culturale ale
neamului, optimizarea nivelului cultural – educativ a tinerilor din zona
Comănești, activități sportive ce stimulează spiritul competitiv și cel de
echipă. Prin activitățile extracurriculare elevii și cadrele didactice sunt
implicați în prevenirea și combaterea fenomenelor de violență, delicvență
juvenilă, consumului de substanțe interzise, cu scopul diminuării riscului
de devianță socială, și dezvoltarea simțului civic și a democrației.
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Liceul a fost renovat prin Proiectul Phare RO 2004–2006 de Coeziune
Economică și Socială – Componentă a Învățământului Profesional și Teh‑
nic privind reabilitarea și dotarea atelierelor și laboratoarelor din școală și
cu sprijinul Consiliului Local Comănești, proiect ce a îmbunătățit baza teh‑
nico – materială necesară atingerii indicatorilor de performanță propuși
în acord cu standardele naționale și europene. pentru a da șanse egale
elevilor noștri pe piața muncii, pentru a micșora șomajul în zonă și a favo‑
riza inserția optimă socială și profesională cadrele didactice ale colegiului
sunt în permanență preocupate de participarea la proiecte naționale și
internaționale, de obținerea de burse de studiu în țările Uniunii Europene.
Participarea la burse și proiecte internaționale ajută la modernizarea,
optimizarea și inovarea procesului educațional, ținând cont de interesele
și aptitudinile elevilor.
Prezentarea cronologică a transformărilor înregistrate în organizarea
școlii:
•• Data de naștere a învățământului liceal în Comănești este 1 sep‑
tembrie 1953 când i‑a ființă Liceul Seral Comănești, conform HCM 1953
privind înființarea învățământului liceal seral, care până în anul 1959
funcționează în diferite sedii.
•• În 1956 – în urma demersului făcut de un grup de părinți până în
vârful ierarhiei politice și statale, se înființează Liceul de Zi Comănești;
•• Între 1953–1956 Liceul a funcționat într‑o clădire improprie, fosta
casă Kraievschi, astăzi dispărută, aflată pe locul Școlii Speciale Comănești;
•• Între 1956–1960 Liceul a funcționat în castelul familiei Ghica –
Comănești, actualul Muzeu de Artă și Etnografie „Dimitrie Ghika”;
•• La 19 noiembrie 1959 se încheie un protocol prin care spațiul,
aparținând Întreprinderii Miniere Comănești în care funcționa „Școala Pro‑
fesională Fabrici și Uzine”, trece la Ministerul Învățământului în folosința
Liceului (Școlii Medii) Comănești începând cu data de 1 iulie 1960.
•• În 1960 – Liceul se mută în clădirea actuală; clădirea a fost con‑
struită în 1953 pentru a funcționa școala profesională SFU, care în 1960 s‑a
mutat la Filipeștii de Pădure.
•• Între 1966–1969 a funcționat Liceul Comănești;
•• Între 1970–1973 – Liceul a funcționat sub denumirea „Liceul de
cultură generală Comănești“ cu clase de ciclu primar, gimnazial și liceu
teoretic de zi și seral;

Colegiul tehnic „Dimitrie Ghika” – Comănești

|

139

•• În 1973 Liceul teoretic se transformă în Liceu industrial; liceul
se desparte de școala primară și gimnazială; în acest an, 1973, liceul tre‑
ce în subordinea Centralei de Prelucrare a Lemnului București, respectiv
M.E.F.M.C. (ulterior M.I.L.M.C.) patron C.P.L. Comănești.
În primul său an școlar 1973 – 1974, liceul a funcționat cu o clasă de prelu‑
crare a lemnului și una de silvicultură și exploatări forestiere.
•• În 1975 se înființează primele clase de ucenici la locul de muncă
(pentru C.P.L. Bacău).
•• În 1976 Liceul se transformă în Grup Școlar Industrial și se
înființează școala de ucenici;
•• În 1977 se organizează prima clasă de liceu seral cu profil de prelu‑
crare a lemnului și începe construirea atelierului școlar;
•• În 1990 Grup Școlar Industrial revine la Ministerul Învățământului
și se reînființează clasele de teoretic și clase de învățământ profesional;
•• Începând din anul 1999 în structura școlii s‑au integrat și clasele
de școală complementară;
•• În 2002 Grup Școlar Industrial este redenumit Grupul Școlar
Forestier Comănești;
•• Începând cu data de 1 septembrie 2004 Grupul Școlar Forestier
Comănești devine Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika“ Comănești, conform
ordinului Ministerului Educației și cercetării nr. 3816 din 14.05.2004
(Ordinul 3816 din 14.05.2004).
Școala s‑a bucurat de‑a lungul timpului de absolvenți de excepție care fac
cinste școlii și orasului natal:
•• Aichimoaie Ionel – Director Exploatarea Minieră Comănești, fost
senator;
•• Alboaie Lenuța – Lector univ. dr. Facultatea de Informatică, Univer‑
sitatea „Al. I. Cuza“ Iași;
•• Botezatu Elena – Cercetător științific principal gr. I – ing. Chimist –
Departamentul de Radioprotecție în Igiena Radiațiilor;
•• Bucur Ionel – Director Sucursala CNE-PROD Cernavodă;
•• Buda Brîndușa – Preparator universitar – Facultatea de Medicină,
UMF Tg. Mureș;
•• Ciocan Nicolae – Ing. Proiectare Tehnologică, Deputat în Parlamen‑
tul României, Viceprimar – Primăria Orașului Comănești;
•• Ciucă Răzvan – Director Muzeul Național al Agriculturii;
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•• Crețu Ecaterina – Lector universitar dr. Universitatea „V. Alecsan‑
dri“ din Bacău;
•• Fenechiu Relu – Membru al Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, deputat;
•• Grigoraș Gheorghe – Decan, Facultatea de Informatică, Universita‑
tea „Al. I. Cuza“ Iași;
•• Iancovici Mihail – Dr. Științe Tehnice, Centrul Național pentru
Reducerea Riscului Seismic, București;
•• Ichimoai Gheorghe – Dr. Mecanică – Școala de Aplicație a Forțelor
Navale;
•• Iviniciu Diana – Inginer electronist, Rockwell Automation Allen –
Bradley, SUA;
•• Lascăr Ioan – Prof. dr. Chirurgie Plastică, Prorector științific UMF
București;
•• Lăzăroiu Sebastian–Laurențiu – consilier prezidențial, fost Minis‑
tru al Muncii;
•• Mănescu Val – Jurnalist, poet – inspector pentru relații publi‑
ce la Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor
Interpreți;
•• Milea Vasilica – Prof. Institutul Superior de Management, Metz,
Franța;
•• Miron Viorel – Economist, Primarul Orașului Comănești;
•• Napa Florin – Colonel (r) – Comandamentul Național al Jandarme‑
riei Române;
•• Pădureanu Cornelia – Conferențiar, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Gr. T. Popa“ Iași;
•• Podoleanu Adrian – Cercetător, Laboratorul de fizică, Universita‑
tea Kent, Canterbury;
•• Poiană Sînziana – Cercetător și coordonator de proiecte Societatea
Academică din România;
•• Prisăcariu Gheorghe – Conferențiar, Facultatea de Mecanică, Uni‑
versitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ Iași;
•• Pruteanu Teodor Alexandru – Platform Strategy Manager
– Microsoft;
•• Radu Mihaela–Laura – Președintele Judecătoriei Sector 4 București;
•• Roșu Steliana – muzeograf conservator la Muzeul Ghika Comănești;
•• Stoica Gabriel – Comandant de nave;
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•• Tascu Sorin – Ing. Dr. – Cercetător Științific, Director Centru de
Cercetare în domeniul Materialelor și Tehnologiilor Avansate Facul‑
tatea de Fizică – Universitatea „Al.I.Cuza“ Iași;
•• Țăranu Ionuț – Marketing Manager – Solvay Pharmaceuticals.
Vivat, Crescat, Floreat!
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